
Basen er bar og moderne. Her tar Marianne imot klienter. Murveggene er pusset og 
malt i kalkmaling fra Pure & Orginal. Marianne blandet mange ulike farger for å skape 
den nyansen hun ønsket. Døren er dekorasjon, det er en gammel boddør som ikke 
leder noen steder. Takpendelen er fra Vitra. Den svarte stolen med armlener i tre er 
et bruktfunn. Lærstolen er Svanen, designet av Arne Jacobsen. De svarte stolene på 
denne siden av bordet er Vitra DCW, designet av Charles & Ray Eames. Bordet er også 
Vitra. Vasen på bordet er av papir og er fra Serax. Bordet til høyre er vintage, modell 
Siesta, designet av Ingmar Relling i 1964. Den fås nå hos møbelfabrikken Rybo. 

mariannes atelier
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ROM TIL OVERS  TEMA

Marianne Vigtel Hølland brukte tid på 
å finne den beste plassen for arbeidsbordet 

i atelieret. Hun har laget bordet selv av 
Valchromat, som er en type gjennomfarget 

MDF, og overskuddsmateriell fra andre 
prosjekter i huset. Hyllen i bakgrunnen er  
malt med kalkmaling fra Pure & Original. 

I 
2007 bestemte Marianne Vigtel 
Hølland og familien seg for å pigge 
opp gulvet i kjelleren i huset sitt på Jar 
i Bærum. Råkjelleren skulle til pers, 
de bestemte seg for å utvide og bygge 
den ut. Gulvet ble støpt, de åpnet veg-

gene og satte inn vinduer. Lokalet måler i 
dag 45 kvadratmeter. Her har Marianne 
gjort plass til å arbeide med kommunika-
sjonsdesign i sitt designfirma Slow Design 
Studio. Et firma der hun arbeider med 
blant annet å øke bevisstheten vår rundt 
forbrukerkulturen. Men kjelleren har 
også blitt et sted for påfyll. En sted for å 
leve livet langsomt. 

Det beste ved rommet synes hun er 
størrelsen, kombinert med lysinnfallet.

– Her er det åpent, med store vinduer 
som gir masse naturlig dagslys, selv om 
jeg er i kjelleren. Det er deilig å jobbe her, 
jeg har gode rammer for å jobbe kreativt, 
sier hun. 

Da hun innredet atelieret, jobbet hun 
etter de samme prinsippene som hun for-
midler til sine klienter. 

– Jeg er veldig opptatt av materialitet og 

taktile kvaliteter, og vil fremme gleden og 
nødvendigheten ved å ta gode valg på alle 
områder. Vi trenger mer etisk og bære-
kraftig design.

Det første som kom inn på atelieret var 
Mac’en hennes. Men hun brukte god tid på 
å lande det beste stedet for arbeidsbordet. 

– Det handler om praktiske ting også. 
Jeg jobber mye alene i atelieret, jeg må sit-
te der lyset faller best, slik at jeg får mest 
mulig energi. Jeg kan ikke sitte i en krok. 
Og jeg må ha ulike stasjoner, eller soner 
om du vil, så jeg kan flytte meg rundt hvis 
jeg står fast i tankeprosessen, sier hun.

Derfor har hun i tillegg til arbeidsbordet 
og veven en snekkerbenk hvor hun kan 
stå og jobbe, og dessuten en sittegruppe 
der hun gjerne tar imot klienter.

Av natur er hun impulsiv, har lett for å 
falle for ting hun finner og ønsker seg bed-
re hyllesystemer for å beholde stram orden. 
Atelieret kler sitt bare, minimalistiske 
preg, derfor er hun var for hva hun tar inn.

– Trangen til impulskjøp er noe jeg 
måtte lære meg å bremse. Bare fordi rom-
met her er stort, betyr ikke det at det ➤

En nøytral fargeskala lar tankeprosessen 
få være hovedaktør i den kreative prosessen, 
mener Marianne. Hornene er fra gammelnorsk 
spælsau, og er en del av et pågående prosjekt.

Gulvet er i hvit, slipt betong, mettet 
med Steinfix. I gulvet er det vannbåren 
varme i gulvet, men peisen fra danske 
Scan, kjøpt hos Henriksen Peisforum, 
er i bruk hele vinteren.
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skal fylles opp. Jeg er dessuten blitt flink 
til å bruke finn.no både for kjøp og salg, 
sier hun. 

Målet med rommet har vært nokså klar 
hele veien. 

– Det har vært å skape en rolig ramme 
rundt de til tider kaotiske tankeprosesse-
ne og travle prosjektene som håndteres 
her. Og å binde sammen ulike naturmate-
rialer og stiler til en behagelig helhet.

Den antikke veven i rommet kjøpte hun 
fra en dame som ikke lenger kunne drive 
den typen håndverk, veven hadde vært i 
hennes families eie siden den ble laget. 
Marianne falt pladask for vevens linjer og 
utforming, dessuten bruker hun den 
aktivt selv.

– Håndverk og kvalitet er motvekten til 

masseproduksjon og en forbrukskultur 
som har mistet proporsjonene, sier hun.

Veven er laget av heltre og er et plass-
krevende møbel. Marianne måtte demon-
tere den for å få den inn i bilen sin.

– Jeg turte ikke spørre mannen min om 
hjelp, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle 
forklare hvorfor den veven var så viktig 
for meg. Det inspirerer meg å jobbe fysisk 
med ulike materialer, men det er ikke all-
tid det er like lett å forstå arbeidsproses-
sen min for familien, sier hun med en 
liten latter.

Derfor snek hun veven bit for bit inn i 
huset, og brukte tre dager på å sette den 
sammen igjen på atelieret i kjelleren. Det 
grove treverket står i vakker kontrast mot 
rommets base av glatt, grå betong. ■

Da Marianne monterte veven, lærte 
hun seg mye om veveprosessen, og kan 
selv bruke den til sine prosjekter. – Men 
jeg lager veldig enkle ting, sier hun.

Veven er 200 år gammel og 
håndlaget. Den har fått selskap 
av en lampeskjerm Marianne har 
strikket av ull fra gammelnorsk 
spælsau. Skjermen er laget slik at 
den skjuler lampeledningen.

I sommerhalvåret bruker Marianne 
mye tid på plantene utendørs. Vekster 
som ikke tåler den norske vinteren, får 
smykke atelieret vinterstid.

TEMA  ROM TIL OVERS
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TAPETER TIL HELE ROMMET* 
DECORAMA

Kun kr 1699.-

BESTPRIS!

*Gjelder et rom på 10m2 med maks 2,5 meter takhøyde - rullpris kr. 279,-  og 6 ruller tapet. 
Prisen gjelder kun lagervare i butikk og kun ny Decorama (lansert 2016). Finn din forhandler på borge.no



Vang stol og Gol skap, design Andreas Engesvik
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Våre forhandlere finner du på www.tonningstryn.no eller ring 57 87 26 60

100% norsk
Tonning & Stryn leverer kvalitetsmøblar 
i heiltre og av høg kvalitet. Spekteret av 
modellar, teikna av norske anerkjende 
designarar, spenner frå klassisk 
til moderne design.



Å henge opp ulike materialer 
og inspirasjon til prosjekter på et 
mood board, hjelper Marianne å 

strukturere den kreative prosessen.

Takpendelen er fra Tom Dixon. Foran arbeidsbordet står 
en gammel forskalingsplate. Den har fått bli som dekorasjon, 
fordi Marianne liker teksturen og fargespillet på den.

ROM TIL OVERS  TEMA

Vang stol og Gol skap, design Andreas Engesvik

styling: K
råkvik&

D
´O

razio. foto: S
iren Lauvdal/P

alookaville. design W
ille V

åge

Våre forhandlere finner du på www.tonningstryn.no eller ring 57 87 26 60

100% norsk
Tonning & Stryn leverer kvalitetsmøblar 
i heiltre og av høg kvalitet. Spekteret av 
modellar, teikna av norske anerkjende 
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til moderne design.
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På arbeidsbordet står en kasse med ting hun holder på med.–Det er småting 
som for eksempel stempler, papirprøver og garnprøver, sier Marianne.

TEMA  ROM TIL OVERS

Taktilitet og materialitet er viktig for  
Marianne. Her er garn fra gammelnorsk spælsau,  
som hun har tatt i bruk i flere prosjekter.

Lærbiten festet på kjetting 
med en messingklype er 

inspirasjon til et kundeprosjekt 
som Marianne holder på med. ✦
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